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EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās tirdniecības sertifikāts
1.1.Nosūtītājs

Nosaukums

Adrese

Valsts

1.2. Sertifikāta references numurs I.2.a. Vietējais references numurs:

1.3.Centrālā kompetentā iestāde

Lokālā kompetentā iestāde

1.5.Saņēmējs

Nosaukums

Adrese

Valsts

1.6.Saistošā oriģinālā sertifikāta numurs (-i) Pavaddokumentu numurs (-i)

Tirgotājs

Nosaukums Atzīšanas numurs

Izcelsmes valsts ISO Kods 1.9.Izcelsmes reģions Kods Saņēmējvalsts ISO Kods 1.11.Saņēmējreģions Kods

1.12.Izcelsmes vieta/ Ieguves vieta

Novietne Savākšanas centrs Tirgotāja telpas

Atzīta institūcija Spermas centrs Atzīta akvakultūras audzētava

Embriju ieguvējs Uzņēmums Citi

Nosaukums

Adrese

Atzīšanas numurs

Pasta indeks

1.13.Saņemšanas vieta

Novietne Savākšanas centrs Tirgotāja telpas

Atzīta institūcija Spermas centrs Atzīta akvakultūras audzētava

Embriju ieguvējs Uzņēmums Citi

Nosaukums

Adrese

Atzīšanas numurs

Pasta indeks

1.14.Iekraušanas vieta

Pasta indeks

I.15. Izbraukšanas datums un laiks

Transporta veids

Lidmašīna Kuģis Vilciena vagons

Automašīna Citi

Identifikācija:

Numurs(-i):

I.17.Transportētājs

Nosaukums

Adrese

Pasta indeks

Atzīšanas numurs

Dalībvalsts

I.20.Numurs/Daudzums I.22. Iepakojumu skaits

I.23. Konteinera identifikācija / Plombes numurs

I.21.Produkta temperatūra

Apkārtējās vides Atdzesēta Saldēta

I.25. Dzīvnieki sertificēti kā / produkti sertificēti priekš::

I.26.Tranzīts caur trešo valstī

Trešā valsts ISO Kods

Trešā valsts ISO Kods

Trešā valsts ISO Kods

Izbraukšanas punkts Kods

Iebraukšanas punkts RKP vienības numurs:

I.27. Tranzīts caur Dalībvalstīm

Dalībvalsts ISO Kods

Dalībvalsts ISO Kods

Dalībvalsts ISO Kods

1.28.Eksports

Trešā valsts ISO Kods

Izbraukšanas punkts Kods

Aprēķinātais ceļojuma laiks

1.30.Maršruta plāns

Jā Nē

I.31.Dzīvnieku identifikācija
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Pases Nr.

Ganīšanai



2/lv 4

Veselibas sertifikats liellopu sugas dzivnieku ganišanai  pierobežas zona  (3) vai  ikdienas ganišanai  (3) (4)A.

Es, apakša parakstijies valsts pilnvarots veterinararsts, apliecinu, ka katrs dzivnieks no augstak aprakstita kopuma:

nak no sakotnejas saimniecibas un no zonas, kura saskana ar Kopienas vai valsts likumdošanu, netiek piemeroti nekadi aizliegumi vai ierobežojumi, kas ir saistiti ar dzivnieku slimibam,

kas skar liellopu sugas dzivniekus;

A.1.

nak no sakotneja ganampulka, kas atrodas dalibvalsti vai dala no tas teritorijas:A.2.

kas ir ieviesusi parraudzibas tiklu, ko apstiprina Komisijas Lemums   /  /EK, Šveicei ar Noligumu starp Eiropas Kopienu un Šveici 1999 gada 21 junija (11 pielikums, 2

papildinajums, I punkts),

(a)

kas oficiali ir atzits par leikozes, tuberkulozes, brucelozes neskartu.(b)

ir audzejams  dzivnieks (3) vai  rupnieciski izmantojams dzivnieks (1) kas:A.3.

pec pieejamas informacijas ir uzturejies sakotneja saimnieciba pedejas trisdesmit dienas vai kopš dzimšanas, ja tas ir jaunaks par 30 dienam, un neviens no trešam valstim

importets dzivnieks šaja perioda netika ielaists šaja saimnieciba, iznemot vienigi gadijuma, ja tas bija pilnigi noškirts no citiem saimniecibas dzivniekiem;

(a)

pedejo trisdesmit dienu laika nav bijis kontakts ar dzivniekiem no ganampulka, kas neizpilda 2 punkta minetos nosacijumus, un:(b)

iepriekš aprakstitie dzivnieki tika parbauditi    (datums) cetrdesmit astonas stundas pirms paredzetas došanas prom un neizradija nekadas infekciozas vai lipigas slimibas kliniskas

pazimes;

A.4.

sakotneja saimnieciba un, vajadzibas gadijuma, apstiprinata sapulcinašanas centra, un zona, kura dzivnieki ir uzturejušies, saskana ar Kopienas vai valsts likumdošanu, netiek piemeroti

nekadi aizliegumi vai ierobežojumi, kas ir saistiti ar dzivnieku slimibam, kas skar liellopu sugas dzivniekus;

A.5.

visi piemerojamie Padomes Direktivas 64/432/EEK noteikumi tiek ieveroti;A.6.

dzivnieki atbilst papildu prasibam par infekciozo rinotraheitu – pustulozo vulvovaginitu, saskana ar Komisijas Lemumu 2004/558/EK, kura noteikumi tiek piemeroti mutatis mutandis,

saskana ar Eiropas Kopienas un Šveices 1999 gada 21 junija Noligumu;

A.7.

parbaudes laika iepriekš minetie dzivnieki bija derigi parvadašanai paredzetaja brauciena saskana ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 noteikumiem.A.8.

Ierašanas datums ganibas (6)A.9.

Paredzetais ganibu beigu datums:A.10.

Veselibas sertifikats liellopu sugas dzivniekiem, kas atgriežas no ganiba pierobežas zona (paredzeta vai priekšlaiciga atgriešanas)B.

šeit aprakstitie dzivnieki ( dzivnieku saraksts priekšlaicigas atgriešanas gadijuma   (3) vai  dzivnieku saraksts, kas ir uz sakotneja pievienota sertifikata   (3),(7),(8)) tika parbauditi

(dzivnieku iekraušanas datums vai 48 stundas pirms došanas projam) un neizradija nekadas infekciozas vai lipigas slimibas kliniskas pazimes;

B.1.

ganišanas zona, kura dzivnieki ir uzturejušies, saskana ar Kopienas vai valsts likumdošanu, netiek piemeroti nekadi aizliegumi vai ierobežojumi, kas ir saistiti ar dzivnieku slimibam, kas

skar liellopu sugas dzivniekus, un tieši ganišanas perioda laika nav atklats neviens saslimšanas ar tuberkulozi, brucelozi vai leikozi gadijums.

B.2.

A dala jaaizpilda, dodoties uz ganibam pierobežas zona vai uz ikdienas ganibam, B dala jaaizpilda, atgriežoties no ganibam pierobežas zona.*

Informacija, kurai jabut uz ši sertifikata, ir jaievada datorizetaja sistema, kas savieno veterinaras iestades, kas ir paredzeta Direktivas 90/425/EEK 20. panta, sertifikata izdošanas diena vai

velakais divdesmit cetras stundas pirms paredzetas dzivnieku ierašanas dienas.

(1)

Šis sertifikats ir derigs desmit dienas, sakot no Šveice vai sakotneja Kopienas dalibvalsti veiktas veselibas parbaudes dienas. Ikdienas ganišanas gadijuma šis sertifikats ir derigs visu

ganišanas periodu.

(2)

Izsvitrot nevajadzigo(3)

Ikdienas ganišanas gadijuma šis sertifikats ir derigs visu ganišanas periodu.(4)

Ši deklaracija neatbrivo transportetajus no pienakumiem, kas tiem ir jauznemas saskana ar Kopienas speka esošo likumdošanu, un tieši tas, kas attiecas uz dzivnieku parvadašanu.(5)

Ganibu registracijas numurs ir noradits ši sertifikata dala I.13 (Apstiprinajuma numurs).(6)

Dans le cas où des animaux, pour des raisons sanitaires sont retournés dans leur exploitation d’origine pendant la période de pacage, accompagnés d’un certificat sanitaire, les identifiants

doivent être rayés de la liste initiale et cette dernière doit être validée par le vétérinaire officiel.

(7)

Le numéro du certificat sanitaire utilisé pour le mouvement d’entrée dans la zone de pacage est reporté en partie I.6 du présent certificat.(8)

Oficiāls veterinārārsts vai oficiāls inspektors

Kvalifikācija un amats:Vārds, uzvārds (lielajiem burtiem):

Attiecīgās LVV Nr.:Lokālā Veterinārā Vienība:

Paraksts:Datums:

Zīmogs
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EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās tirdniecības sertifikāts
III.1. Inspekcijas datums III . 2. Sertifikāta references numurs:

III . 3. Dokumentu pārbaude:: Nē Jā

ES standarts

Papildus garantijas

Nacionālās prasības

Apmierinošs

Apmierinošs

Apmierinošs

Neapmierinošs

Neapmierinošs

Neapmierinošs

III.4.Identitātes pārbaude: Nē Jā

Apmierinošs Neapmierinošs

III.5.Fiziskā kontrole: Nē Pārbaudīto dzīvnieku skaits

Apmierinošs Neapmierinošs

III.6.Laboratoriskie izmeklējumi: Nē Jā

Datums:

Izmeklēti uz::

Izlases veidā Aizdomas

Rezultāti::Atbrīvots pirms rezultātu saņemšanas Apmierinošs Neapmierinošs

III.7.Labturības kontrole Nē Jā

Apmierinošs Neapmierinošs

III.8. Labturības noteikumu pārkāpumi::

III.8.1.Nederīga transportētāja atļauja

III.8.2. Neatbilstošs transports

III.8.3.Pārsniegta blīvuma norma Aprēķinātais attālums

III.8.4. Pārsniegts ceļojuma ilgums

III.8.5. Nepietiekoša ēdināšana un dzirdināšana

III.8.6.Slikta vai nolaidīga izturēšanās pret dzīvniekiem

III.8.7. Papildus pasākumi tālajiem pārvadājumiem

III.8.8. Šofera kvalifikācijas sertifikāts

III.8.9. Žurnālā reģistrētie dati

III.8.10. Citi

II.9. Veselības likumdošanas pārkāpumi

III.9.1. Sertifikāta neesība/ nederīgums

III.9.2.Dokumentu neatbisltība

III.9.3. Neatļauta valsts

III.9.4. Neatzīts reģions/zona

III.9.5. Aizliegtās sugas

III.9.6. Papildus garantiju neesība

III.9.7. Neatzīta novietne

III.9.8.Slimi vai aizdomīgi dzīvnieki

III.9.9. Neapmierinoši testi

III.9.10. Nelegāla vai neesoša identifikācija

III.9.11.Nacionālās prasības nav izpildītas

III.9.12. Nederīga saņēmšanas vietas adrese

III.9.13.Citi

III.10. Transporta ietekme uz dzīvnieku

Mirušo dzīvnieku skaits:: Aprēķins:

Nepiemēroto dzīvnieku skaits:: Aprēķins:

Dzemdību vai abortu skaits:

III.11. Korektīva darbība

III.11.1. Nokavēts izbraukšanas laiks

III.11.2. Pārvietošanas procedūra

III.11.3. Karantīna

III.11.4. Humāna nogalināšana/ Eitanāzija

III.11.5. Karkasu/produktu iznīcināšana

III.II.6. Kravas atgriešana

III.11.7. Produktu apstrāde

III.11.8.7. Produktu izmantošana citiem mērķiem

Identifikācija:

III.12. Rīcība pēc karantīnas

III.12.1.Humāna nogalināšana/Eitanāzija

III.12.2. Atbrīvošana

III. Oficiāls veterinārārsts vai oficiāls inspektors

Lokālā Veterinārā Vienība Attiecīgās LVV Nr.

Vārds, uzvārds (lielajiem burtiem):

Kvalifikācija un amats

Datums: Paraksts:

III.13. Inspekcijas vieta

Uzņēmums Novietne Savākšanas centrs

Tirgotāja telpas Atzīta institūcija Spermas centrs

Osta Lidosta Izbraukšanas punkts

Maršruts Citi
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PLĀNOJUMS

1.1.ORGANIZĒTĀJS  nosaukums un adrese (a) (b) 1.2.Par pārvadājumu atbildīgās personas vārds

1.3.Tālrunis/Fakss

2. KOPĒJAIS  PAREDZAMAIS IlGUMS (stundas/dienas)

3.1.NOSŪTĪTĀJVALSTS un vieta

3.2. Datum 3.3.Laiks

4.1. SAŅĒMĒJVALSTS un vieta

4.2. Datum 4.3.Laiks

5.1. Sugas 5.2.Dzīvnieku skaits 5.3.Veterinārā sertifikāta (-u) numurs (-i)

5.4. Paredzamais kravas kopējais svars (kg) 5.5. Kravai paredzētā kopējā platība (m 2)

8.Organizētāja paraksts

6.SARAKSTS AR PAREDZĒTAJIEM ATPŪTINĀŠANAS, PĀRKRAUŠANAS UN ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS PUNKTIEM

7. Es, organizētājs, ar šo apliecinu, ka esmu atbildīgs par iepriekš minēto pārvadājumu un esmu nodrošinājis piemērotus dzīvnieku labturībai atbilstošus

apstākļus visa ceļojuma laikā saskaņā ar Padomes Regulas 1/2005 nosacījumiem

(a) Organizētājs: skatīt definīciju, kas noteikta Padomes Regulas 1/2005 2.punkta (q) apakšpunktā

(b) Ja organizētājs ir transportētājs ir jānorāda atļaujas numurs

6.1.Vietu nosaukumi, kur dzīvnieki tiks atpūtināti vai

pārkrauti (ieskaitot robežšķērsošanas punktus)

6.2.Ierašanās 6.3. Ilgums

(stundās)

6.4.Pārvadātāja nosaukums un atļaujas Nr. (ja

atšķiras no organizētāja)

6.5.identifikācija

Datum Laiks


